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teologický seminář – Vyšší odbornou školu teologickou a sociální.
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Úvod
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Milí přátelé,

ETS je jedinečný vzdělávací projekt, ve kterém se setkávají studenti i učitelé z více
než deseti církví a společenství z ČR i ze zahraničí. Jeho cílem je studentům předat znalosti
a dovednosti podstatné pro náročný profesní život. Zároveň posílit a upevnit jejich identitu
a osobní spiritualitu, aby se stali nejen odborníky, ale i moudrými lidmi, kteří jsou schopni
pozitivně ovlivňovat druhé.

1990 – založen Teologický seminář Církve bratrské (TSCB)
1993 – změna názvu na Evangelikální teologický seminář (ETS)
1995 – rozdělení programu na teologické a pastorační zaměření
1999 – dostavěna současná budova semináře
2000 – začíná se rýsovat pastorační program v současné podobě
2004 – program pastorační a sociální práce splňuje požadované standardy
2006 – ETS registrován jako Vyšší odborná škola teologická a sociální
2020 – zajištěno navazující Bc. studium pro všechny obory ETS
2022 – akreditace předmětů ročních kurzů Hudba v církvi a Zahraniční misie

Za víc jak třicet let své existence škola prošla dynamickým rozvojem. Mezi absolventy školy
najdete řadu výrazných vedoucích, učitelé školy splňují běžné standardy vysokých škol. Na
vstup do praxe jsme připravili celou generaci pracovníků. Ke studiu na ETS chci pozvat
i Vás. Proč? Protože na budoucnosti záleží. Tvořit ji budete Vy!

Uvidíme se?
Ing. Miloš Poborský



• Pro všechny, kteří se rozhodli poslechnout Ježíšovo
povolání ke službě.

• Pro všechny, kterým je blízká evangelikální teologie.
• Pro ty, kdo vědí, čím chtějí v životě být.
• Pro ty, kdo své uplatnění teprve hledají.

Na ETS vás duchovně, odborně i prakticky připravíme pro
službu v církvi i ve společnosti.

• respekt • otevřenost
• náročnost • služba
• osobní růst • praktičnost

• podporu osobnostního zrání a duchovního růstu
• akademickou úroveň studia a rozvoj kritického myšlení
• inspirativní pedagogy se zkušenostmi z praxe
• blízké vztahy mezi studenty a učiteli
• respekt k osobě studenta a k jeho společenství
• možnost ubytování ve školní budově
• rozsáhlou knihovnu, wifi, kuchyňku

Pro koho je ETS:

Naše hodnoty:

Co nabízíme:

Charakteristika školy
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Studijní programy
Akreditované studium (titul DiS.) ve dvou formách:

Denní studium – tříleté, v průběhu týdne
Kombinované studium – čtyřleté, o víkendech

• Teologická a pastorační činnost (TPČ)

• Teologické zaměření (TPČ–T)
• Pastorační zaměření (TPČ–P)

• Pastorační a sociální práce (PSP)

Neakreditované studium:

• Sborový pracovník – volitelný obsah i délka studia v rozsahu 1/3 VOŠ

Roční studium:

• Blackbridge – rok studia na ETS, pro absolventy SŠ, statut studenta
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Uplatnění absolventů:

V rámci místního sboru na pozici kazatel,
pastor, učitel, diakon, starší sboru, misijní
pracovník, pracovník s dětmi a mládeží.
Pastorace, poradenství. Křesťanské ne-
ziskové organizace.

Teologická a pastorační činnost (TPČ)

Teologické zaměření (TPČ–T)

je orientováno na práci kazatele, případně
na další studium teologie na VŠ. Mezi stu-
dijní předměty patří např. původní jazyky
Bible, podrobné církevní dějiny, filosofie,
systematická teologie apod. Obor je vhod-
ný jako příprava na službu v roli pastora
či faráře.

Pastorační zaměření (TPČ–P)

obsahuje výběr základních teologických
předmětů. Profilové je však studium
psychologie (osobnosti, vývojová atd.)
a pastorace (pastorační dovednosti,
pastorační směry apod.). Při studiu
pastorace klademe důraz na její integraci
s teologií. Studenti jsou vedeni ke službě
křesťanského poradenství a k pastoraci.



Charakteristika programu PSP:

PSP je tvořena podobnou skupinou
předmětů jako pastorační zaměření. Navíc
jsou přidány profilové předměty potřebné
pro oblast sociální práce. Absolventi
studia jsou kvalifikováni jako sociální
pracovníci podle zákonů ČR, mohou tedy
působit i ve veřejném sektoru. ETS je
členem Asociace vzdělavatelů v sociální
práci, která dohlíží na obsahovou kvalitu
oboru.
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Uplatnění absolventů:

Pastorační a sociální práce s jednotlivci,
skupinami a komunitami lidí, případně
s klienty s různými poruchami nebo so-
ciálními či duchovními problémy. Uplat-
nění ve státních, soukromých a církevních
sociálních zařízeních i v řídících funkcích
nižšího stupně.

Pastorační a sociální práce (PSP)



Blackbridge

je jeden rok denního studia libovolného
studijního oboru na ETS. Program tvoří
ucelený blok, studuje se spolu se studenty
VOŠ. Po roce je možné pokračovat ve
2. ročníku denní nebo kombinovanou for-
mou nebo lze odejít studovat na jinou
školu.

Student má možnost:

• investovat jeden školní rok do pří-
pravy na službu (zákonný statut
studenta),

• během roku studia si ujasnit, co dál
po střední škole,

• studovat mezi vrstevníky z různých
církví,

• v případě zájmu pokračovat ve studiu
na ETS,

• osvojit si studijní návyky potřebné
pro jakékoliv studium.

Roční studium
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Program celoživotního vzdělávání

• Studijní program pro aktivní křesťany všech generací vedle programů VOŠ.
• Studuje se zpravidla v kombinované (lze i v denní) formě studia.
• Předměty v programu jsou zvoleny tak, aby program tvořil logický, uzavřený celek.
• Sborový pracovník má doporučený studijní plán. Je možné ho přizpůsobit potřebám

a očekáváním studenta.

Pokud student získá 60 a více kreditů, při ukončení programu získá Certifikát ETS.

U přijímacího řízení se nevyžaduje:

• limit pro přijetí v testu z cizího jazyka
• maturitní vysvědčení
• doklad o zdravotní způsobilosti ke studiu

Sborový pracovník

Školné programu Sborový pracovník

• 400 Kč za kredit

Výše školného pro program Sborový pracovník se určuje dle součtu kreditů všech zapsaných
předmětů v daném období školního roku. Jeden kredit stojí 400 Kč, tj. např. předmět, který
je ohodnocen dvěma kredity, stojí 800 Kč. Student si předměty zapisuje ve spolupráci
s koordinátorem studia Sborový pracovník.



Školné

Ubytování

1. Denní studium: 9 000 Kč ročně
2. Kombinované studium: 11 000 Kč ročně

Školné je splatné ve dvou částkách – pro zimní
a letní studijní období. Uvedené částky jsou
platné pro školní rok 2022/23.

Studentům nabízíme ubytování v budově školy
ve dvou až čtyřlůkových pokojích za 3 000 Kč
měsíčně (včetně záloh na energie). Cena je
platná pro školní rok 2022/23.
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Univerzita Mateja Bela

Katedra teologie a katechetiky na Peda-
gogické fakultě Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici (Slovensko) umožňuje,
aby student ETS (TPČ–T) mohl paralelně
studovat v akreditovaném bakalářském
programu Evanjelikálna teológia amisia
v distanční formě. Jedná se o tříleté
dálkové studium kombinované s několika
prezenčními bloky zakončené obhajobou
bakalářské práce. Uznávání předmětů
absolvovaných na ETS probíhá průběžně
na základě dohody mezi oběma školami.
První bakalářské studium v SR je bezplatné.

Karlova univerzita

Evangelická teologická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze nabízí studentům (TPČ–T
a PSP) bakalářské studium s možností
uznání části předmětů splněných na ETS.
Jedná se o akreditované bakalářské
programy Sociální práce (pro PSP)
a Evangelická teologie (pro TPČ–T).

Jihočeská univerzita

Teologická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích (pro TPČ–T
a TPČ–P). Na základě dohody z roku 2020
mohou studenti ETS pokračovat ve studiu
na TF JU v bakalářském programu
Teologie, a to buď ve specializaci Syste-
matická teologie (pro TPČ–T), nebo
Pastorace (pro TPČ–P).

Návazné studium na VŠ



Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
Vedoucí katedry biblických studií, kazatel CB v Poděbra-
dech, dlouhodobě se věnuje dorostu a mládeži. Teologii
vystudoval na Karlově univerzitě (ETF), účastnil se několika
kratších studijních (VB, USA) a misijních pobytů v zahraničí
(Malawi). Snaží se řídit podle kréda, že „studium teologie
nemůže být odtrženo od praxe a lásky k církvi, a praktické
křesťanství se neobejde bez poctivé teologické práce“.

David Beňa, lic. theol.
Vedoucí katedry systematické teologie. Je ordinovaným
kazatelem evangelia. V letech 2004–2009 byl správcem
olomouckého sboru Církve bratrské, od roku 2009 pracuje
jako tajemník odboru Rady CB pro vzdělávání.

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Zástupce ředitele pro studijní záležitosti, vedoucí katedry
praktické teologie. V současné době působí také jako
pastor ve sboru KS Praha. Vystudoval teologii, filosofii
a obecnou antropologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval
také studijní pobyty v Londýně, Heidelbergu a Cambridge.
V roce 2018 obhájil na ETF UK doktorskou práci, ve které se
zabýval raně křesťanskou bohoslužbou v 1. Kor 12–14.

Seznamte se:
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PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Vedoucí katedry pastorace a psychologie, ordinovaný
kazatel a správce sboru CB ve Zlíně. Je absolventem
programu teologie na ETS (2009) a jednooborové
psychologie na katedře Psychologie FF UP v Olomouci.
Služby psychologického poradenství poskytoval v poradně
ENGANIM pod Diakonií Církve bratrské. Řadu let působil
jako člen Dorostového odboru a Dorostové unie. Přednáší
na pestrou škálu témat týkajících se lidského vývoje,
pastoračních oblastí, mezilidských vztahů a duchovních
témat.

Mgr. Ester Miffková
Vedoucí katedry sociální práce. Vystudovala sociální
práci a sociální politiku na univerzitě v Hradci Králové.
Absolvovala kurz typologie MBTI se zaměřením na užití
v pedagogice, dále kurzy individuálního plánování a kri-
zové intervence. Své zkušenosti nasbírala v Teen challenge
při práci se závislými, dělala ergoterapeutku v domově
důchodců pro nemocné Alzheimerem a dále v nízko-
prahovém centru pro mládež. Nyní pracuje jako sociální
pracovnice v Cestě domů. Je matkou čtyř dětí a členkou CB
Soukenická.

Ing. Miloš Poborský
Od r. 2017 ředitel ETS. Vzděláním inženýr elektrotechniky
(ČVUT, 1991). Deset let pracoval na MVČR jako programátor,
systémový inženýr a vedoucí oddělení. Devatenáct let
pracoval jako pastor sboru KS Praha, region Jih. V r. 2002
založil a patnáct let vedl českou kancelář kurzů Alfa. Na ETS
studoval v letech 2000 až 2004. V letech 2005 – 2014
zastupoval Církev Křesťanská společenství v Radě ETS .
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Řekli o ETS:
ETS je propojen s církví, zároveň ale žije
v kontinuálním dialogu se společností
a poctivě hledá odpovědi na otázky, které
tato společnost má.

Bc. David Novák, M.Th.
předseda Rady CB

V prvních dnech mne nejvíce překvapil
vlídný a osobní přístup zaměstnanců
školy. ETS bych nechal vyhlásit školou
s nejpřívětivějším studijním oddělením na
světě.

Škola hodně povzbuzuje k přemýšlení
a svou náročností k disciplíně.

Velmi si vážím možnosti zeptat se vy-
učujících na různé otázky a nejasnosti
nejen ve vyučovaném předmětu.

Dlouho jsem hledal nějakou vzdělávací
institucI, kde by se zabývali tím, co lidé řeší
v každodenním životě, a nabízeli i prak-
tickou pomoc. Zatím to vypadá že jsem na
správné adrese

studenti ETS
z dotazníků zpětné vazby
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Učitelé? Jedna osobnost vedle druhé. Sytí
své studenty lidstvím, odborností a záro-
veň otevřeností. Žasnu, jak se lidé někdy
i s vysokými funkcemi dokáží chovat tak
nádherně otcovsky přijímajícím způsobem.

Jarmila Dallhaus
absolventka

Nevedeme studenty jen ke knihám, ale
také k lidem.

Ing. Miloš Poborský
ředitel školy
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Bůh mi dal obrovský hlad po svém Slovu
a na ETS jsem našel dobrý teologický
základ k pochopení a k výkladu Bible. To
má denně dopad na moji práci. Naučil
jsem se teologicky uchopit dnešní kulturu.
Dělat mosty mezi světem Bible a dneškem
je v současné době moje hlavní povolání.
Také jsem se naučil pozorně naslouchat,
to většinu mladých šokuje. Nikdo jim
doopravdy nenaslouchá.

Ing. Petr Kadlec
lektor primární prevence, youtuber

Na ETS jsem přišel rok po uvěření Kristu.
Neměl jsem ucelenou představu, co
znamená církev či křesťanský život. Díky
skvělým učitelům, kteří nám dávali mno-
hem víc než jen znalosti, a kteří se nám
věnovali nad rámec své práce, jsem mohl
duchovně zakořenit a růst. Seminář nebyl
jen zdrojem informací nebo místem, kde
nás učili kritickému myšlení. Byl to prostor
Boží a lidské podpory. Bylo to místo
propojení odbornosti, praxe, lidství
a poddanosti Kristu.

Mgr. Petr Dvořáček
kazatel sboru CB Brno – Kontakt

Kdosi řekl, že sloužit v církvi je jako pro-
cházka parkem. Jurským. Akademické, ale
i rodinné prostředí Semináře mi pomohlo
ve službě vyrůst a obstát. Mojí vášní je
zkoumat biblická poselství a předávat je
praktickým a srozumitelným způsobem
generaci 21. století. V tom mě Seminář
neskutečně posunul. Naučil jsem se tam
totiž lépe rozumět Bohu i lidem. Jsem
vedoucí rostoucího sboru a tohle opravdu
oceňuju.

Jakub Limr, DiS.
pastor sboru KS Mozaika
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akreditovaný roční kurzHudba v církvi
Komu je kurz určen:

• hudebníkům,
• zpěvákům,
• skladatelům hudby a textů,

kteří se chtějí kreativně rozvíjet a sloužit
svým obdarováním. Kurz se zaměřuje na
hudební dovednosti, správné pěvecké
návyky, znalosti hudební teorie, liturgické
schopnosti, kreativní skládání písní, sou-
hru v kapele, práci ve studiu, vystupování
na pódiu i další témata.

Vize kurzu:

Roční kuzu Hudba v církvi nabízí kom-
plexní přípravu nejen na službu chval
ve sboru. Chvály, podobně jako kázání,
jsou zásadní součástí bohoslužby. Jako se
připravuje na službu slovem ten, kdo káže,
měl by přípravou na službu projít i každý
muzikant, aby porozuměl širším sou-
vislostem své služby. Pomůžeme muzi-
kantům porozumět důležitosti propojení
chval s kvalitní teologií a osobní zbožností.
Dobří vedoucí chval a textaři jsou ti, kdo
jsou současně dobří teologové.

Informace o kurzu:

Roční kurz začíná vždy v září. Tvoří ho dvě
víkendová soustředění (na úvod a závěr
kurzu) a osm sobotních setkání. V mezi-
dobí studenti pracují na zadaných
úkolech.

Kurz probíhá v prostorách ETS. Nahrávky
autorských písní probíhají v profe-
sionálních studiích.

Z obsahu kurzu:

• teologie chvály
• praktická harmonie
• hudební formy
• hudební liturgika
• hlasová výchova
• intonace a sluchová analýza
• tvorba písně a písňového textu
• studiová praxe
• pódiová prezentace

Cena kurzu: 9 500 Kč



Vize kurzu:

Z naší země i dnes vycházejí misionáři,
kteří navazují na misijní historii staré
Jednoty bratrské. Ta v minulosti vyslala na
zahraniční misii desítky lidí. Na toto
duchovní dědictví naší země navazujeme
a chceme pomoci dnešním misionářům
lépe se připravit na jejich specifickou
formu služby.

Kurz je určen zájemcům o misii, kteří:

• uvažují o povolání misionáře a rádi
by této službě lépe porozuměli

• jsou povoláni a plánují konkrétní
místo své služby

Kurz se věnuje osobě misionáře, otázkám
domácího zázemí a roli vysílajícího sboru,
organizaci před odjezdem, běhm misie
a po návratu do vlasti.
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Informace o kurzu:

Roční kurz začíná vždy v září. Tvoří ho
deset sobotních setkání, z toho šest
prezenčně v prostorách ETS a čtyři online.

Z obsahu kurzu:

• biblické základy misie
• úvod do kulturní antropologie
• úvod do misijní práce
• dějiny misie
• teorie misijní práce
• misijní praktikum
• náboženství v kulturně

antropologické perspektivě

Garantem kurzu je misijní pastor v Církvi
bez hranic, Mgr. David Symon, Ph.D.,
autor webu ceskamisie.cz.

Cena kurzu: 6 000 Kč

Zahraniční misie akreditovaný roční kurz
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OPEN IT! – letní biblická škola
Pro koho je škola určena?

Pro mladé křesťany ve věku 16+. Pro ty,
kdo by chtěli proniknout do Bible hlou-
běji, ale postrádají prostor a nástroje, jak
se s textem samostatně seznámi na stu-
dijní úrovni přiměřené věku.

Z pozvánky:

„Jsem křesťan a tak musím číst Bibli.“ To je
výzva i očekávání okolí, kterému někdy
mladí lidé čelí. Možná čteš Bibli částečně
z povinnosti. Možná, že způsob výkladu,
který jsi zažil v nedělní škole, v nedělním
shromáždění nebo na mládeži, už nedává
odpovědi na nové otázky. OPEN IT! je
příležitost podívat se na Bibli novým
pohledem. Nech se inspirovat vyučujícími
ETS ke změně. Získej nástroje, jak na to!

Cíl letní školy:

Chceme se pokusit změnit výše uvedenou
výzvu na: „Bibli rád pravidelně čtu, stala se
součástí mého duchovního života.“

Informace o letní škole:

Probíhá obvykle 6 dní (po–so) v první
polovině srpna v prostorách CB Hrádek
(Beskydy). Školu pořádá ETS spolu s Od-
borem mládeže CB, Dorostovou unií CB
a Royal Rangers.

Program:

Každý den má své téma, které se během
dne postupně prohlubuje. Od uvedení do
tématu učiteli ETS po interaktivní work-
shop pod jejich vedením. Opoldedne je
věnováho sportům, vycházce nebo
i brigádě a tématickým dílnám. Večer jsou
programy s chválami, inspirativními řeč-
níky a diskusními skupinkami.



Záměr fóra:

• prostor pro otevřený rozhovor,
reflexi víry, církve a znamení doby
v kontextu české společnosti

• podpora a propojení vedoucích
ve specializovaných networcích

• místo setkávání, inspirace,
sdílení zkušeností a zdrojů napříč
církvemi

• rozšiřování horizontů skrze
kontextualizaci klíčových impulsů
církve ve světě

Obvyklý program fóra:

• krátké inspirativní přednášky
s následnou diskusí

• networky (prostor pro sdílení
zkušeností a znalostí mezi
přenášejícím i posluchači)

• semináře
• slovo, modlitby, chvály
• společný čas o přestávkách

EF pořádá každoročně ETS a Česká evan-
gelikální alinace.
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Inspirace

Být křesťanem v kontextu české společ-
nosti představuje specifickou duchovní
a intelektuální výzvu. Chceme být místem,
kde se lidé mohou setkat s biblickými,
intelektuálními i duchovními zdroji inspi-
race, otázek i odpovědí na výzvy, kterým
jako jednotlivci i církve čelíme a podpořit
novou generaci křesťanských elit, které
budou schopné informovaně a relevantně
komunikovat vůči společnosti.

Společně na cestě

Hlavním problémem současnosti není
nedostatek informací, ale nedostatek lidí,
s nimiž můžeme do hloubky mluvit o vě-
cech a otázkách, které jsou pro nás
nejpodstatnější, a kteří by nám byli
partnery a přáteli na cestě hledání a růstu.
K čemu vás Bůh povolal a jak vás můžeme
podpořit? To jsou dvě otázky, na nichž
toto fórum stojí.

Evangelikální fórum
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